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IVA - Regras de localização, regularizações e recuperação do imposto contido em créditos em 
mora e/ou considerados incobráveis

Programa Objetivos

Introdução

• Agenda da sessão

• Enquadramento genérico dos tópicos a abordar

• Normativo legal aplicável 

Regras de localização 

• Critérios associados à determinação das regras de localização das operações

• Situações particulares de transmissões de bens e prestações de serviços

• Procedimentos de validação e suporte ao enquadramento em IVA das operações 

• Regulamentos comunitários e jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia

Regularizações de IVA

• Tipologia de regularizações 

• Regras de apuramento de valores de IVA a regularizar

• Jurisprudência do CAAD e entendimentos da Autoridade Tributária sobre casos específicos

Recuperação de IVA contido em créditos em mora ou considerados incobráveis

• Regras de funcionamento do regime 

• Limitações na recuperação do IVA

• Procedimentos práticos a observar na recuperação do imposto

• Obrigações acessórias

Com esta sessão pretendemos dotar o 

participante de conhecimentos que lhe permitam:

• Identificar os critérios a observar para 
determinar o enquadramento em IVA  das 
transmissões de bens e prestações de serviços, 
atentas as regras de localização de tais 
operações;

• Conhecer os procedimentos de validação e 
suporte ao enquadramento das operações 
acima referidas;

• Reconhecer as situações em que seja 
necessário proceder-se a uma regularização de 
IVA e ser capaz de apurar adequadamente o 
valor da referida regularização;

• Conhecer as regras associadas à recuperação 
do IVA contido em créditos em mora e/ou 
considerados incobráveis;

• Identificar os requisitos necessários a 
recuperação do IVA contido nos referidos 
créditos, maximizando eventuais 
oportunidades de cash flow.

Destinatários
Fiscalistas, Responsáveis pelos departamentos de contabilidade e fiscalidade, Diretores Financeiros, Revisores Oficiais de Contas, Técnicos oficiais de 
contas e todos aqueles que pretendem aprofundar conhecimentos nestas matérias. 

O conhecimento das regras de 

localização das operações é 

fundamental para assegurar o 

adequado tratamento em IVA 

das mesmas. 

As regularizações de IVA,  

sejam a favor do sujeito 

passivo ou do Estado, contém  

um conjunto de regras que 

importa conhecer e acautelar 

adequadamente tendo em 

vista garantir o seu impacto 

na esfera dos agentes 

económicos. 

Por último, a recuperação do 

IVA associado a créditos em 

mora ou considerados 

incobráveis, assume uma 

crescente importância nas 

organizações, atento o 

impacto de cash flow que o 

mesmo encerra, importando 

também por isso conhecer 

adequadamente os 

mecanismos disponíveis 

tendentes à recuperação do 

imposto liquidado e não 

cobrado. 

Duração Estimada: 8h


